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MESETÁR ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE



LEGELSŐ MEGNYITÁS

A Mesetár legelső 
megnyitáskor válaszd ki a 
könyvtár nyelvét. (Ezen 

később tudsz változtatni a 
Beállítások menüpontban.) 



BELÉPÉS MEGLÉVŐ FIÓKBA

Add meg 
regisztrált 

e-mail címedet 
és jelszavadat a 

belépéshez.

A “Nincs még 
fiókod?” 
menüre 

kattintva tudsz 
regisztrálni. Lehetőséged van a “Kihagyás” 

gombot választva a könyvtárba 
jutni, de ebben az esetben csak 
az ingyenes könyveket tudod 

végig olvasni.



REGISZTRÁCIÓS FOLYAMAT

Iratkozz fel a 
hírlevelünkre, hogy 
minden újdonságról 

naprakész legyél.

Töltsd ki 
adataiddal a 

mezőket.



KÖNYVTÁR NÉZET

A Mesetár összes 
könyve különböző 
polcokon érhető el.

Válassz szabadon 
a korosztályok 

között.



Kiemelt könyvek Keresés

Saját polc
Menü



KÖNYV MEGNYITÁSA

A lejátszás gombra 
nyomva indul el a 

letöltés, majd 
automatikusan

a lejátszás.A könyv sikeres 
elolvasása után kapod 

meg a trófeát.

Könyv címe

Könyv leírás

Olvasási 
beállítás

A szív ikonra kattintva 
tudod kedvencnek jelölni 

a könyvet.

Könyvborító



KÖNYVOLVASÁS

Az olvasási beállításban lehet 
ki-bekapcsolni a felolvasást, 

szövegkövetést, automatikus lapozást 
és lejátszás folytatást.



 Oldalak közötti lapozás.

Lejátszás és 
megállítás gomb.

KÖNYVOLVASÁS



Minden mesekönyv végén 
izgalmas, készségfejlesztő 

feladatok várnak megoldásra.

A könyv elolvasása és játékok 
megoldása után megkapod a 

jutalmad, a trófeát.

KÖNYVOLVASÁS



KERESÉS

Válaszd a nagyító ikont.



Lehetőséged van a 
könyvekre megadott 

témák alapján 
szűrni. Nyisd meg a 
legördülő menüt, és 

válassz egyet.a

KERESÉS



Szűrhetsz könyvekre
korosztály szerint is.

KERESÉS



A szabadszavas kereső 
mezőbe pedig az általad 

írtak alapján tudsz 
keresni.

KERESÉS



SAJÁT POLC

Válaszd a bal felső 
sarokban lévő nyuszit.



A letöltött könyveid 
egy helyen, offline
is elérhetőek.

SAJÁT POLC

Letöltött könyveim

A szív ikonra kattintva 
tudod kedvenceknek 
jelölni a könyveket.

A Lezárás gombra nyomja nem 
tudsz ebből a nézetből kilépni.

SAJÁT POLC



megjelenik egy feladat. 
Csak helyes megoldását 
követően lehet kilépni 

ebből a nézetből.

A Feloldás gombra 
nyomva

SAJÁT POLC

Letöltött könyveim

SAJÁT POLC



A kedvenceknek 
jelölt könyveid egy 
helyen találod.

SAJÁT POLC

Kedvenc könyveim

SAJÁT POLC

A telített szív ikonra 
kattintva tudod a 

kedvenceknek jelölt 
könyvet eltüntetni.



SAJÁT POLC

Trófeám

SAJÁT POLC

Az összes 
megszerezhető 
trófeát itt találod. 
Az elolvasott könyvek 
trófeái színesre 
váltanak.



BEÁLLÍTÁSOK

Beállítások

A könyvtárban található három 
pont a Beállítások menüje.

A Beállítások menüpontban tudsz 
az olvasási beállításokon 

módosítani, illetve tárhelyet 
felszabadítani.



Tárhely 
felszabadításra, 
vagyis letöltött 
könyvek törlésére itt 
van lehetőséged. 

BEÁLLÍTÁSOK

Beállítások
Egyesével, de akár a teljes 

könyvtárad kijelölésével az összes 
letöltött könyvet ki tudod törölni.



BEÁLLÍTÁSOKBEÁLLÍTÁSOK

Előfizetés

Három, automatikusan megújuló előfizetői 
csomag közül tudsz választani.

A vásárláshoz lépj be vagy regisztrálj fiókot.

Amennyiben rendelkezel aktív 
előfizetéssel, korlátlanul hozzáférsz 

a könyvtár tartalmához.



BEÁLLÍTÁSOKBEÁLLÍTÁSOK

Nyelv

A könyvtár magyarul

és angolul is elérhető.



Segítség

BEÁLLÍTÁSOKBEÁLLÍTÁSOK

Amennyiben nem találod 
a kérdésedre a választ, 

vedd fel velünk a 
kapcsolatot.



Kijelentkezés

BEÁLLÍTÁSOKBEÁLLÍTÁSOK

Amennyiben nem vagy 
belépve a fiókodba, az 
utolsó menüpontot 
választva megteheted.



Kellemes időtöltést 
kívánunk! 



Ha kérdésed lenne a Mesetárral 
kapcsolatban, vedd fel velünk a kapcsolatot 

a mesetar@bookrkids.hu címen.

mailto:mesetar@bookrkids.hu

